
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  

POD NAZWĄ „Wielka Loteria Ekoplon”  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Wielka Loteria Ekoplon” (zwana „Loterią”). 

2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. (dawniej Grymark Sp. z o.o.) z 

siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000254913, NIP 

7010016236, REGON: 140487829  (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), 

zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych  (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 471). 

4. Loteria zaczyna się w dniu 15.02.2017 roku, a kończy w dniu 10.09.2017 roku. Datą zakończenia 

Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.  

5. Sprzedażą promocyjną objęte są towary, których lista stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.   

6. Sprzedaż towarów objętych Loterią odbywa się w dniach od 15.02.2017 roku do 30.06.2017 roku 

(zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”).  

7. Zakup towarów objętych Loterią przed lub po terminie określonym w pkt 6 powyżej nie uprawnia do 

wzięcia udziału w Loterii. 

8. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski w sklepach  prowadzących sprzedaż towarów objętych 

Loterią, o których mowa w pkt 5 Regulaminu oraz u producenta towarów marki EKOPLON. Lista 

sklepów oraz producentów objętych Loterią dostępna jest na stronie www.loteriaekoplon.pl.  

9. Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu 

przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w 

rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa Grabki Duże 82, kod 28-225. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród.  

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

10. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność rolniczą, które 

ukończyły 18 lat i które spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać 

pracownicy Organizatora oraz spółki EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa Grabki Duże 82, kod 28-225 oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej 



wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: 

małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak 

i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.   

11. Aby zostać Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem“) należy w dniach od 15.02.2017 

roku do 30.06.2017 roku spełnić łącznie następujące warunki: 

a. dokonać jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) dowolnych towarów z listy z 

Załącznika do Regulaminu za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto (zwanego danej Zakupem 

Promocyjnym”), 

b. bezpośrednio po dokonaniu transakcji Zakupu promocyjnego odebrać od sprzedawcy kupon 

loteryjny (zwany dalej „Kuponem”),  

c. dokonać  prawidłowego zgłoszenia w Loterii (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) w jeden ze 

sposobów określonych w pkt 16 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu 

promocyjnego. 

12. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały otrzymanych i 

zgłoszonych w Loterii Kuponów (w przypadku osób, które dokonają zgłoszenia w sposób I i II) oraz 

oryginałów dowodów zakupu (paragon, faktura) potwierdzających dokonanie Zakupu promocyjnego 

w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody oraz złożenia ewentualnych reklamacji. 

13. Pod uwagę w Loterii będą brane wyłącznie czytelne dowody zakupu, które pozwalają na identyfikację 

listy zakupionych towarów oraz ich nazw/marek – wyłącznie dowody Zakupu promocyjnego 

wskazujące nazwy towarów /marki zostaną uznane za prawidłowe. Jeśli z treści dowodu zakupu nie 

wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (np. 

pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela). 

14. Uczestnik po dokonaniu Zakupu promocyjnego odbiera od sprzedawcy Kupon. Liczba Kuponów w 

Loterii jest ograniczona – Kupony są wydawane do dnia 30.06.2017 roku lub do czasu wyczerpania 

ich puli. Po odejściu od kasy Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu.  

15. Na każdym Kuponie znajduje się ukryty pod farbą zdrapkową indywidualny kod („Kod spod 

zdrapki”). Zadaniem Uczestnika jest odkrycie farby zdrapkowej i odczytanie Kodu spod zdrapki.  

16. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, wymaga:  

a. Sposób I: 

1) w terminie od godz. 00:00:00 dnia 15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2017 

roku przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści: Kod spod 

zdrapki oraz numer dowodu Zakupu promocyjnego .  

Przykładowa treść sms-a: „.0001.123”. Poszczególne treści SMS-a muszą być 

oddzielone kropką. SMS należy przesłać na numer: 799 448 094. Koszt przesłania SMS-

a taryfikowana jest zgodnie z cennikiem operatora obsługującego Uczestnika. Opłata za 



wysyłkę SMS jest pobierana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest 

prawidłowe czy nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. W jednym SMS-ie 

można przesłać tylko jeden Kod spod zdrapki oraz jeden numer dowodu Zakupu 

promocyjnego. W Loterii brane są pod uwagę wyłącznie SMS-y zgodne z formatem 

wskazanym powyżej. SMS należy przesłać przy użyciu telefonu. W Loterii nie będą 

uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z użyciem programów lub 

robotów komputerowych. Przesłanie Zgłoszenia zostanie potwierdzone SMS-em 

zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. Treści SMS-ów 

zwrotnych:  

- Zgłoszenie prawidłowe: „Loteria EKOPLON! Dziekujemy za zgloszenie! Reg.: 

www.loteriaekoplon.pl. Koszt SMS zgodny z cennikiem operatora. Zachowaj kupon 

i dowod zakupu!”. 

- Zgłoszenie nieprawidłowe (błędna treść, wysłanie Zgłoszenia po lub przed terminem 

wskazanym w pkt 11 Regulaminu): „Loteria EKOPLON! Blad zgloszenia. Powinno 

brzmieć: kod spod zdrapki.numer dowodu zakupu. Reg.: www.loteriaekoplon.pl”.  

b. Sposób II: w terminie od godz. 00:00:00 dnia 15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 

30.06.2017 roku podania na stronie internetowej www.loteriaekoplon.pl następujących 

danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, Kod spod zdrapki, numer dowodu 

Zakupu promocyjnego, adres zamieszkania oraz podać wielkość prowadzonego 

gospodarstwa w hektarach (w przypadku prowadzenia gospodarstwa produkcji roślinnej) 

oraz wartość w sztukach posiadanej grupy zwierząt (bydło, trzoda) (w przypadku 

prowadzenia gospodarstwa produkcji zwierząt). W przypadku nieposiadania gospodarstwa, 

Uczestnik jest zobowiązany wpisać 0. Ponadto, Uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę 

na przetwarzanie podanych danych w celach określonych w pkt 9 Regulaminu, potwierdzić 

zapoznanie się z treścią Regulaminu, potwierdzić ukończenie 18-stu lat oraz oświadczyć, że 

Uczestnik nie należy do grona osób, które nie mogą otrzymać nagrody wskazanych w pkt 10 

Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownych ikonek.  

c. Sposób III: w terminie od dnia 15.02.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku przesłania 

pocztą/kurierem na adres skrytki pocztowej: Grzegrzółka&Ko sp. z o.o. Skrytka pocztowa 

326, 30-001 Kraków 1 prawidłowo wypełnionego Kuponu. Prawidłowo wypełniony Kupon 

zawiera: imię, nazwisko, numer telefonu, numer dowodu Zakupu promocyjnego, adres 

zamieszkania oraz podać wielkość prowadzonego gospodarstwa w hektarach (w przypadku 

prowadzenia gospodarstwa produkcji roślinnej) oraz wartość w sztukach posiadanej grupy 

zwierząt (bydło, trzoda) (w przypadku prowadzenia gospodarstwa produkcji zwierząt). W 

przypadku nieposiadania gospodarstwa, Uczestnik jest zobowiązany wpisać 0. Ponadto, 

Uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach 

określonych w pkt 9 Regulaminu, potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu, 

potwierdzić ukończenie 18-stu lat oraz oświadczyć, że Uczestnik nie należy do grona osób, 

które nie mogą otrzymać nagrody wskazanych w pkt 10 Regulaminu poprzez zaznaczenie 



odpowiednich pól oraz złożyć podpis. Dodatkowo Uczestnik może wpisać adres e-mail. O 

terminie dostarczenia przesyłki decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą 

brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na 

podany adres nie później niż do dnia 07.07.2017 roku.  

17. Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę Kuponów oraz przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z 

zastrzeżeniem pkt 18 Regulaminu.  

18. W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego za kwotę stanowiącą 

wielokrotność kwoty 50 zł brutto, wówczas Uczestnik ma prawo odebrać odpowiednią liczbę 

Kuponów i dokonać odpowiednią liczbę Zgłoszeń według zasady, że każde pełne 50 zł brutto wydane 

na Zakup promocyjny uprawnia Uczestnika do odbioru jednego Kuponu, z zastrzeżeniem, że 

jednorazowo (na jeden dowód zakupu) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 Kuponów. 

Przykładowo: Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) za kwotę 

4.000 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 10 Kuponów. Jeden Kod spod zdrapki może być zgłoszony w 

Loterii wyłącznie jeden raz.  

NAGRODY 

19. Do rozlosowania w Loterii przewidziane zostały:  

a. nagrody główne o łącznej wartości 260 099 zł brutto: 

1) Samochód marki FORD RANGER 4x4 XLT 2.2 TDCi o wartości 142 188 zł brutto oraz 

dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 15 799 zł przeznaczona na zapłatę podatku 

dochodowego od wygranych w Loterii– 1 nagroda o łącznej wartości 157 987 zł brutto, 

2) Samochód marki FORD Fiesta Ambiente - 3dr - 1.25 60KM M5 o wartości 45 950 zł 

brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 5 106 zł przeznaczona na zapłatę 

podatku dochodowego od wygranych w Loterii – 2 nagrody o łącznej wartości 102 112 zł 

brutto, 

b. nagrody dodatkowe o łącznej wartości 85 885 zł brutto: 

1) Karta przedpłacona do realizacji na stacjach ORLEN o wartości 200 zł brutto –  100 

nagród o łącznej wartości  20.000 zł brutto, 

2) Karta przedpłacona do realizacji na stacjach ORLEN o wartości 100 zł brutto – 150 

nagród o łącznej wartości  15.000 zł brutto, 

3) Karta przedpłacona do realizacji na stacjach ORLEN o wartości 50 zł brutto – 250 nagród 

o łącznej wartości  12.500 zł brutto, 

4) Karta przedpłacona do realizacji na stacjach ORLEN o wartości 20 zł brutto – 457 nagród 

o łącznej wartości  9.140 zł brutto, 

5) Rower KROSS GRAND SWING M o wartości 899 zł brutto – 5 nagród o łącznej 

wartości  4.495 zł brutto, 



6) Rower KROSS Pacyfik o wartości 1.250 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości  6.250 zł 

brutto, 

7) Konsola do gier Playstation PS4 o wartości 1.500 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości  

7.500 zł brutto, 

8) Robot kuchenny planetarny Zelmer ZFP1100B o wartości 600 zł brutto – 5 nagród o 

łącznej wartości  3.000 zł brutto, 

9) Ekspres kapsułkowy TCHIBO Cafissimo Compact 1250W o wartości 300 zł brutto – 5 

nagród o łącznej wartości  1.500 zł brutto, 

10) Tablet samsung GALAXY TAB A T280 1,5/8GB GPS 7  o wartości 500 zł brutto – 5 

nagród o łącznej wartości  2.500 zł brutto, 

11) Wypiekacz do chleba ZELMER 43Z011 o wartości 200 zł brutto – 5 nagród o łącznej 

wartości  1.000 zł brutto, 

12) Myjka ciśnieniowa Karcher K3 o wartości 600 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości  

3.000 zł brutto. 

20. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Loterii wynosi 345 984 zł brutto. 

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 

21. W Loterii odbędą się 2 losowania nagród dodatkowych oraz 1 losowanie główne. Losowania zostaną 

przeprowadzone ręcznie spośród Zgłoszeń dokonanych zgodnie z trybem pkt 16 Regulaminu pod 

nadzorem Komisji. Losowania odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 

Warszawa. Do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, jest przypisana liczba 

porządkowa. Liczby porządkowe Zgłoszeń są umieszczane na liście uprawnionych do danego 

losowania Zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby 

porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowania nagród 

odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Raz wylosowane Zgłoszenie nie bierze udziału w 

dalszym losowaniu w danym dniu, z zastrzeżeniem treści pkt 25 Regulaminu.   

22. Losowania nagród dodatkowych odbędą się w dniach: 

a. 19.04.2017 roku spośród:  

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą SMS zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 

dnia 15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2017 roku, 

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony www.loteriaekoplon.pl zarejestrowanych w 

systemie od godz. 00:00:00 dnia 15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2017 

roku, 

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą Kuponów, które wpłynęły na adres skrytki pocztowej 

do dnia 31.03.2017  roku, 

Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe w następującej kolejności: 2 



rowery KROSS GRAND SWING M, 2 myjki ciśnieniowe Karcher K3, 2 tablety SAMSUNG 

GALAXY TAB A T280 1,5/8GB GPS 7, 2 ekspresy kapsułkowe TCHIBO Cafissimo 

Compact 1250W, 2 wypiekacze do chleba ZELMER 43Z011, 20 nagród wskazanych w pkt 

19 b ust 1), 40 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 2), 60 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 

3),.  

b. 15.05.2017 roku spośród:  

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą SMS zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 

dnia 01.04.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2017 roku, 

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony www.loteriaekoplon.pl zarejestrowanych w 

systemie od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2017 

roku, 

 Zgłoszeń dokonanych za pomocą Kuponów, które wpłynęły do na adres skrytki 

pocztowej od dnia 01.04.2017  roku do dnia 30.04.2017  roku, 

Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe w następującej kolejności: 2 

Konsole do gier Playstation PS4, 2 rowery KROSS Pacyfik, 2 Roboty kuchenne planetarne 

Zelmer ZFP1100B, 2 tablety SAMSUNG GALAXY TAB A T280 1,5/8GB GPS 7, 2 

wypiekacze do chleba ZELMER 43Z011, 20 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 1), 40 

nagród wskazanych w pkt 19 b ust 2), 60 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 3), 

23. Losowanie główne odbędzie się w dniu 17.07.2017 roku spośród:  

a. Zgłoszeń dokonanych za pomocą SMS zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 

15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2017 roku, 

b. Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony www.loteriaekoplon.pl zarejestrowanych w systemie od 

godz. 00:00:00 dnia 15.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2017 roku, 

c. Zgłoszeń dokonanych za pomocą Kuponów, które wpłynęły na adres skrytki pocztowej do dnia 

07.07.2017 roku.    

24. Podczas losowania głównego zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności: 1 nagroda 

określona w pkt 19 a ust. 1) Regulaminu, 2 nagrody  główne określone w pkt 19 a ust. 2) Regulaminu, 

3 Konsole do gier Playstation PS4, 3 rowery KROSS Pacyfik, 3 rowery KROSS GRAND SWING M, 

3 Roboty kuchenne planetarne Zelmer ZFP1100B, 3 myjki ciśnieniowe Karcher K3, 1 tablet 

SAMSUNG GALAXY TAB A T280 1,5/8GB GPS 7, 3 ekspresy kapsułkowe TCHIBO Cafissimo 

Compact 1250W, 1 wypiekacz do chleba ZELMER 43Z011, 60 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 1), 

70 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 2), 130 nagród wskazanych w pkt 19 b ust 3), 457 nagród 

wskazanych w pkt 19 b ust 4). 

25.    W losowaniu głównym biorą udział Zgłoszenia wylosowane w losowaniu nagród dodatkowych. 

Podczas każdego losowania zostanie wylosowanych 10 zgłoszeń rezerwowych do nagród 

dodatkowych. Podczas losowania nagród głównych, na każdą z losowanych nagród są losowane dwa 



Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz jedno Zgłoszenie rezerwowe. Zgłoszenia są 

umieszczane na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności są losowane zwycięskie 

Zgłoszenia, następnie zgłoszenia rezerwowe do nagród głównych (w przypadku losowania głównego), 

a jako ostatnie zgłoszenia rezerwowe do nagród dodatkowych.  

26. Wszystkie losowania odbędą w biurze Organizatora w Warszawie (03-707) przy ul. Floriańskiej 

6/13d. 

27. Jeden Uczestnik Loterii może wygrać w Loterii dowolną liczbę nagród dodatkowych oraz jedną 

nagrodę główną.  

OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD 

28. Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości wylosowanego 

Uczestnika dostępne będą  w biurze  Organizatora w Warszawie (03-707) przy ul. Floriańskiej 6/13d 

oraz na stronie: www.loteriaekoplon.pl w ciągu 16 dni od daty danego losowania.  

29. Laureaci nagród dodatkowych, którzy wysłali zwycięskie Zgłoszenia za pomocą SMS zostaną 

powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego 

dokonano zwycięskiego Zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia losowania. 

Wiadomość SMS zawiera informacje o wygranej nagrodzie, linkiem do strony www oraz o 

konieczności spełnienia warunków określonych w pkt 30 Regulaminu. 

30. Laureaci nagród dodatkowych, którzy dokonali Zgłoszenia za pomocą SMS są zobowiązani zwrotnie 

najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych liczonych od daty wysyłki wiadomości SMS 

powiadamiającej o wygranej wejść na stronę www, której link został podany w SMS-ie, o którym 

mowa w pkt 29 regulaminu oraz podać dane niezbędne do wydania nagrody tj. imię i nazwisko oraz 

adres zamieszkania, na który zostanie wysłana nagroda oraz potwierdzić ukończenie 18-stu lat oraz 

oświadczyć, że Uczestnik nie należy do grona osób, które nie mogą otrzymać nagrody wskazanych w 

pkt 10 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.  

31. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały wylosowane jako zwycięskie do nagród głównych zostaną 

powiadomieni telefonicznie oraz za pomocą wiadomości e-mail (w przypadku Laureatów, którzy w 

zwycięskim Zgłoszeniu podali adres e-mail). Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres Laureatów 

w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia losowania. Organizator, w ciągu 1 dnia roboczego 

liczonego od dnia losowania wykona sześć prób połączenia telefonicznego z Uczestnikiem.  

32.     Organizator ma prawo zażądać od wylosowanego Uczestnika przesłania:  

a. czytelnego Kuponu, którego Kod spod zdrapki został wpisany w wylosowanym Zgłoszeniu 

dokonanym za pomocą sposobu I i II, 

b. czytelnego dowodu Zakupu promocyjnego, którego numer został wpisany w wylosowanym 

Zgłoszeniu.  

Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie lub mailowo lub w informacji o wygranej, o 

której mowa w pkt 29 oraz 31 Regulaminu. W takim przypadku weryfikowana osoba jest 



zobowiązana przesłać wymagane dokumenty: 

    w oryginale przesyłką kurierską na adres podany w żądaniu w ciągu 5 dni kalendarzowych 

od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu 

decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające 

datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany przez Organizatora 

adres nie później niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia, 

    skan lub zdjęcie pocztą mailową (na adres e-mail podany w żądaniu Organizatora) w ciągu 

5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O 

zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany przez Organizatora adres e-mail.  

Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.  

33.     W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik do nagrody głównej nie spełnia warunku określonego w 

pkt 32 Regulaminu, wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na Uczestnika, którego 

zgłoszenie jest wylosowane jako zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik 

do nagrody dodatkowej nie spełnia warunku określonego w pkt 30 lub 32 Regulaminu, wówczas traci 

on prawo do nagrody, które przechodzi na Uczestnika, którego zgłoszenie jest wylosowane jako 

zgłoszenie rezerwowe. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych do nagród dodatkowych prowadzona jest 

w kolejności ich wylosowania w sposób określony w pkt 29, 30 i 32 Regulaminu, z tym 

zastrzeżeniem, że wiadomość sms, o której mowa w pkt 29 Regulaminu zostanie wysłana w ciągu 1 

dnia roboczego liczonego od dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik utraci prawo do 

nagrody.  

34.     Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako zgłoszenie rezerwowe do nagrody głównej 

jest powiadamiany zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że powiadomienie odbywa 

się w ciągu 1 dnia roboczego liczonych od: 

a. dnia, w którym okaże się, że poprzednio weryfikowany Uczestnik nie posiada prawidłowego 

dowodu Zakupu promocyjnego oraz Kuponu, lub 

b. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka lub wiadomość e-mail z prawidłowym 

dowodem Zakupu promocyjnego oraz Kuponem. 

35.    Ewentualna weryfikacja Uczestników rezerwowych wylosowanych do nagród głównych przebiega 

zgodnie z procedurą określoną w pkt 31-32 Regulaminu.  

36. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, albo 

b. przesłany Kupon będzie zawierał inny Kod spod zdrapki, niż w treści wylosowanego Zgłoszenia,  

c. nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginału Kuponu, którego Kod spod zdrapki jest tożsamy 

z kodem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu,  

d. nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginału dowodu zakupu, którego numer jest tożsamy z 

numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu,  



e. przesłany dowód Zakupu promocyjnego będzie zawierał inny numer, niż w treści wylosowanego 

Zgłoszenia, 

f. przesłany Kupon lub dowód Zakupu promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób 

uniemożliwiający jego odczytanie,  

g. przesłany dowód Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą  datę niż data przesłania 

Zgłoszenia przez Uczestnika,  

h. przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył Zakupu promocyjnego dokonanego w terminie 

wskazanym w pkt 6 Regulaminu, 

i. przesłany dowód zakupu nie będzie spełniał warunku określonego w pkt 13 Regulaminu. 

37. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przed 

wydaniem nagród, o których mowa w pkt 19 a ust 1) i 2) Regulaminu, Organizator Loterii potrąci 

należny podatek dochodowy i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego, na poczet 10% 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

38. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane na adresy laureatów pocztą lub przesyłką kurierską najpóźniej 

do dnia 18.08.2017 roku. Nagrody główne zostaną wydane najpóźniej do dnia 18.08.2017 roku w 

siedzibie spółki EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Grabki 

Duże 82, kod 28-225, poczta Szydłów.  

39. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim 

przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

40. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja 

(„Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby 

będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

41. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 25.08.2017 roku. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki 

za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. 

42. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 

(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. 

Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa z dopiskiem na kopercie 

„Reklamacja – EKOPLON”. 

43. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna 

reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce 

zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz 

treść żądania. 



44. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 10.09.2017 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego 

Uczestnika o wyniku reklamacji). 

45. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

46. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne. 

47. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

48. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny. 

49. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 

6/13d 5/1, 03-707 Warszawa (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00) i na stronie 

www.loteriaekoplon.pl oraz www.grzegrzolka.pl. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu 

pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora (z dopiskiem 

„REGULAMIN EKOPLON”). 

50. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ  

POD NAZWĄ „Wielka Loteria Ekoplon”  

Lista towarów objętych Loterią: 

 

Pasze pełnoporcjowe z oferty EKOPLON 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa z grup: 

Pasze pełnoporcjowe dla cieląt 

Pasze pełnoporcjowe dla bydła 

Pasze pełnoporcjowe dla trzody 

Pasze pełnoporcjowe dla drobiu 

Preparaty mlekozastępcze dla bydła 

 
Dodatki: 

Suplemant Mlekostart 

Osmocalf 

Suplement Energia 

Libido 

Żwawe Drożdże 

Dezynfex S 

Sorbix 3d 

Ekofos 

Mix Białkowy 

Mleko P 

Mpu Metabolak 

Mykosorbent       

Bacto Stop Cynk 

Bacto - Stop Cec 

Herbastres 

Libido 

Żywe Drożdże Wigor I Ruja 

Ekocid Forte 

Ekocid 

Ekomix Pwt  

Dezynfex S 

Ekomix Lpk  

Eko - Formos 

Sorbix 

  

Produkty wchodzące w skład marek 

Ekoplon, tj.: 

Protan 

Ekomix 

Supermix 

Mixvit 



Koreko 

Makromix 

Buforomix 

Prestartery Mila 

Prestartery Prestigo 

Prestarter Jedynka 

Prestarter Dwójka 

Prestarter Dwójka Wanilia 

Prestarter Trójka 

  

Produkty z oferty EKOPLON Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa z oferty przyzagrodowej, tj.: 

Kurka Złotopiórka * 

Kurka Złotopiórka ** 

Mp Brojler Starter ** 

Mp Brojler Grower ** 

Mp Brojler Grower ** 

Mp Pisklak * 

Mp Kurczak * 

Mp Gęś / Kaczka Starter * 

Mp Gęś / Kaczka Grower ** 

Mp Gęś Nioska** 

Mp Królik Wzrost  

Karp Królewski ** 

Kurka Złotopiórka Delux 

Mp Indyk Starter  

Mp Indyk Grower 

Mp Indyk Finiszer 

 

Nawozy wchodzące w skład marek: 

Ekolist 

Maximus Platinum 

Maximus Amino 

Maxiumus Aminomikro 

 Nawozy: 

Maxibor 21 

Complex Forte 

Zboża Forte 

Rzepak Forte 

Kukurydza Forte 

Bor Forte 

Nitrospeed 39 

Stim+ 

Saletra Wapniowa 

 


